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Új jogszabályok 

• a Parlament és a Tanács 608/2013/EU rendelete a 
szellemitulajdon-jogok vámhatósági érvényesítéséről 

 Hatályon kívül: 1383/2003/EK 

 

• 556/2013 (XII. 31.) Korm. rendelet 

 Hatályon kívül: 371/2004 (XII. 26.) Korm. rendelet 

 

• Hatálybalépés: 2014. január 1. 

 



Az uniós rendelet hatálya 

 Alkalmazási „helyzetek” 

 Az áru vámfelügyelet/vámellenőrzés alatt áll (vagy az alatt 
 kellett volna állnia), különösen az alábbi helyzetekben: 

• szabad forgalomba bocsátás, kivitel, újrakivitel 

• Unió vámterületére történő beléptetés, annak elhagyása 

• felfüggesztő eljárás, vámszabad területre, vámszabad raktárba vitel 

 

 A rendelet hatálya nem terjed ki 

• szabad forgalomba bocsátás a végfelhasználási rendszerben 

• személyes poggyász 

• overruns (túlgyártás), párhuzamos import 

• tranzitáruk 



A tranzitáruk kérdése 

 Rendelet (11) preambulum-bekezdés 

• dohai nyilatkozat – gyógyszertermékek elérhetőségének 
segítése 

• Jogsértés valószínűségének vizsgálatakor a 
vámhatóságnak mérlegelni kell az 
„uniós piacra kerülés jelentős valószínűségét” 

Forrás: http://www.new-york-air-cargo.com/ocean-nvocc.htm  és http://globial.com/globialtalksbusiness/when-your-business-depends-on-reliable-transportation/  (2014.02.25.) 



„ A tranzitáruk kérdése 

• EuB: Philips/Nokia ítélet (C-446/09, C-495/09) 

 Védjegy-, szerzői jogi, vagy formatervezési mintaoltalom alatt álló termékek 
harmadik országból származó utánzatai nem tekinthetők „hamisított 
áruknak” vagy „kalózáruknak” pusztán azért, mert azokat az Unió 
vámterületére felfüggesztő eljárás keretében léptetik be. 

 Akkor tekinthetők „hamisított áruknak” vagy „kalózáruknak”, ha bizonyított 
az Unióban történő forgalomba hozatali szándék. 

 Erre különösen az jelent bizonyítékot, ha 

• az árukat uniós vásárló részére értékesítették, felkínálták, hirdették; 

• az áruk irataiból kiderül, hogy az áruknak az uniós fogyasztók részére 
történő jogellenes forgalomba hozatalát tervezik. 

 



Az uniós rendelet hatálya 

• Bővült a rendelet hatálya alá tartozó szellemitulajdon-
jogok köre 
o védjegy 

o formatervezésiminta-oltalom 

o szerzői jog, kapcsolódó jogok 

o földrajzi árujelző 

o szabadalom 

o kiegészítő oltalmi tanúsítvány 

o növényfajta-oltalom 

+ félvezető termékek topográfiája (nemzeti vagy uniós jog alapján) 

+ használatiminta-oltalom (nemzeti vagy uniós jog alapján) 

+ kereskedelmi név (amennyiben a nemzeti vagy uniós jog alapján kizárólagos 

 szellemitulajdon-jognak minősül) 

 



„Vámfigyelési” kérelmek 

Nemzeti kérelem Uniós kérelem 

Célja: 
Tagállami vámhatóság 

intézkedésének 
kezdeményezése az adott 

tagállamban 

Célja: 
Más tagállam(ok) vámhatóságai 

intézkedésének 
kezdeményezése a saját 

tagállamukban 

Kizárólag uniós jogon alapuló 
szellemitulajdon-jog esetén 

lehet benyújtani! 



A kérelmek benyújtása 

Nemzeti kérelem Uniós kérelem 

Jogosultak 

Jogosultak jogérvényesítésre felhatalmazott szervezetei 

Közös jogkezelő szervezetek 



A kérelmek benyújtása 

Nemzeti kérelem Uniós kérelem 

Termelői csoportosulások 

Az árujelző használatára jogosultak  

Ellenőrző testületek hatóságok 

Nemzeti jogon alapuló földrajzi 
árujelzők kapcsán 

Uniós jogon alapuló földrajzi 
árujelzők kapcsán 



A kérelmek benyújtása 

Nemzeti kérelem Uniós kérelem 

Jogérvényesítésre jogosult 
licenciavevő 

 

Kettő vagy több tagállamban 
jogérvényesítésre jogosult 

licenciavevő 



Egyszerűsített eljárás 

 A feltehetően IP jogsértő áruk megsemmisíthetők a 
jogsértés bírósági megállapítása nélkül, ha: 

– a jogosult írásban megerősíti, hogy álláspontja szerint 
megvalósult a jogsértés, és hozzájárul a 
megsemmisítéshez; ÉS 

– a nyilatkozattevő / áruk birtokosa írásban szintén 
hozzájárul a megsemmisítéshez  
(+ vélelmezett hozzájárulás!) 

 

 

 



Ésszerű indokok 

 Feltehetően szellemitulajdon-jogot sértő áruk 

 Olyan áruk, amelyek vonatkozásában ésszerű indokok 
alapján feltételezhető, hogy az érintett tagállamban 
nyilvánvalóan szellemitulajdon-jogot sértenek (ideértve a 

szerzői jogi védelmi intézkedések kijátszására szolgáló eszközöket, 
öntőformákat) 

 A jogsértés fennállásának gyanúját felvető körülmények 
• az áruk rendeltetési helyét nem jelentik be 

• nincs pontos információ az áruk gyártójáról, fuvarozójáról 

• nem működnek együtt a vámhatósággal 

• az európai uniós fogyasztók részére történő jogellenes forgalomba 
hozatalra utaló iratok 

 (lásd: Philips/Nokia ítélet) 

 



Kiscsomagok 

 Postai úton vagy futár által kézbesített küldemények, 
amelyek három vagy kevesebb egységből állnak, 
illetve 2 kilogrammnál kisebb tömegűek 

! Speciális szabályok:  
• a jogosult értesítése nélkül is megsemmisíthetők, amennyiben a jogosult 

kérelmében ezt előre kérte 

• nincs lehetőség mintavételre 

Forrás: http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/study-topics/exm.aspx  (2014.02.25.) 



Nyitott kérdések 

• Ésszerű indokok értelmezése, gyakorlati 
megvalósulása 
lásd: Bizottsági iránymutatás 

• Lajstromozatlan közösségi formatervezésiminta-oltalom 
(UCD) 

• Határidők számítása: elküldés/kézbesítés (dispatch/receipt)   

Korm. r. 2. § (1) bekezdés – Uniós r. 7. cikk (1) bekezdés – kézbesítés  

• Értesítés elektronikus úton? 

• A megsemmisítéshez történő nyilatkozattevői 
hozzájárulás vélelmezése  
A vámhatóság mérlegelésének szempontjai 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

laszlo.vass@hipo.gov.hu 


